Barcelona, 1 d’agost de 2022.

OFERTA LABORAL PER A TÈCNICA O TÈCNIC SUPERIOR EN TRIATLÓ
TASQUES DEL LLOC DE TREBALL
- Dirigir i planificar els entrenaments i objectius del grup de tecnificació estable del CAR de Sant
Cugat, que serà la seu on desenvoluparà la seva feina.
- Definir els criteris dels esportistes que poden ser objecte d'interès de seguiment. Aquests criteris
han de ser públics.
- Fer un seguiment acurat de l'evolució d'esportistes que compleixen amb aquests criteris.
- Mantenir una relació fluida entre els esportistes del grup de seguiment i els seus tècnics, per tal de
conèixer les seves necessitats, avaluar les mateixes i si és possible donar-hi sortida, sigui des de la
mateixa federació o per institucions públiques.
- Fer l'acompanyament dels esportistes en aquelles competicions o concentracions en les quals la
federació els convoqui.
- Realitzar i dirigir durant l'any esportiu, concentracions, trobades, xerrades, etc. , per tal de tenir un
contacte periòdic amb tot el grup de seguiment.
- Crear un sistema públic i objectiu de possibles ajuts als esportistes, sempre que hi hagi
disponibilitat pressupostària.
- Mantenir el contacte amb l'administració pública i la FETRI, en el que fa referència a aquests
temes.
- Confeccionar la selecció catalana, quan aquesta pugui participar com a tal.
- Informar en tot moment a la junta o òrgan designat per aquesta, de la seva activitat.
VALORACIÓ HORARI LABORAL
- Com queda definit en l'apartat anterior, no és valorable com una feina "normal" en l'àmbit horari.
Es considera una feina amb horari de jornada completa però d'execució variable (40 hores
setmanals).
VALORACIÓ ECONÒMICA I CONTRAPRESTACIONS
- Contracte per la temporada 22/23, amb possibilitat de pròrroga (contracte inicial d'un any).
- Abonament dels desplaçaments amb motiu de la seva tasca excepte els
que és realitzant habitualment per assistir al CAR de Sant Cugat (lloc de treball).
- Alta en el règim general de la Seguretat Social.
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- Remuneració de 24.000,00 €/ bruts anuals.
- Dinars del CAR a càrrec de la federació (valorats en uns 3.500 anuals).

REQUISITS ACADÈMICS I ALTRES
- Titulació acadèmica: com a mínim Entrenador/a Superior en Triatló i estar degudament
inscrit/a al ROPEC o equivalent.

- Tenir permís de conduir com a mínim de tipus B .

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
- Del 2 al 8 d'agost
La sol·licitud s’ha de fer arribar a oferta@triatlo.org, amb les següents dades:
Nom i cognoms
DNI
Data de naixement
Adreça completa
Població, província CP
Núm. telèfon
e-mail
Adjuntar “curriculum vitae“ amb fotografia actual.
Certificació inscripció al ROPEC o equivalent.
Certificat negatiu de delictes sexuals.
La Federació Catalana de Triatló es compromet a guardar la confidencialitat amb les tècniques i
tècnis que presentin la seva oferta.

Francina Guardiola Flix.
- Presidenta -
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